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День науки – 

ся збірники наукових праць 
в галузях технічних та еко-
номічних наук, щорічно на-
уковці ТДАТУ отримують 
близько 100 охоронних до-
кументів на об’єкти інтелек-
туальної власності.

Вченими університету 
ведеться активна науково-
консультативна співпраця 
з ТОВ «НВП «Херсонський 
машинобудівний завод», 
ТОВ «НВП «Білоцерків-
маз», ПАТ «Харківський 
тракторний завод ім. С. Ор-
джонікідзе», ПП «Науко-
во-виробнича компанія 
«Роста», ПП «Аскон», СБК 
«Дружба» та ін.

Конференції

Науковці університету 
приймають постійну участь 
у районних семінарах та ін-
ших науково-практичних 
заходах, які організовує Де-
партамент агропромисло-
вого розвитку Запорізької 
облдержадміністрації та ра-
йонні держадміністрації.

Щорічно науковці ТДАТУ 
організовують міжнародні 
та всеукраїнські науково-
практичні конференції. У 

16 травня Україна 
відзначає День науки. Без 
перебільшення можна 
стверджувати, що це свято 
стосується кожного з нас. 
одним з лідерів вітчизняної 
університетської аграрної 
науки є таврійський дер-
жавний агротехнологічний 
університет. Адже 
дослідження і наукові роз-
робки, які проводяться в на-
шому університеті, завжди 
на вістрі наукового прогре-
су. 

науКовий потенціал

ТДАТУ є потужним 
науковим центром півдня 
України, де працюють 27 
докторів наук і професо-
рів та більше 200 кандида-
тів наук. Під керівництвом 
докторів і кандидатів наук 
функціонують 14 наукових 
шкіл, зокрема, це наукові 
школи професорів В. В. 
Калитки, В. А. Дідура, В. 
В. Овчарова, В. Т. Надикта,  
В. М. Кюрчева, А. І. 
Панченка, Ф. Ю. Ялпачика.

Наукова робота в 
університеті зосереджена 
в чотирьох науково-
дослідних інститутах. Про-
грами діяльності НДІ на-
правлені на розробку та 
впровадження технологій 
вирощування, збирання, 
переробки і тривалого збе-
рігання сільськогосподар-
ської продукції, вирішення 
проблем машиновикорис-
тання в землеробстві, енер-
гозбереження, прикладної 
біофізики, економіки під-
приємств, маркетингу, фі-
нансів, обліку і аудиту.

Університетом видають-

18 травня відбулася конференція трудового колективу 
тДАтУ. На порядку денному роботи конференції розгляда-
лись питання:

1. Про погодження Статуту університету (нова редакція).
2. Про затвердження Положення «Про раду молодих 

вчених і студентів ТДАТУ».
3. Обрання виборних представників до складу Вченої 

ради університету.
4. Обрання делегатів на перший Всеукраїнський з’їзд 

вищих навчальних закладів державної форми власності.
Зокрема в рамках розгляду першого питання порядку 

денного слухали: В. М. Кюрчева – ректора ТДАТУ; О. Г. 
Скляра – першого проректора, О. П. Ломейка – проректора 
з НПР, Т. О. Крутікову – головного бухгалтера університе-
ту, М. В. Андрущенка – голову профкому, які ознайомили 
присутніх зі змістом нової редакції Статуту університету.

За результатами розгляду першого питання порядку 
денного конференцією було погоджено Статут Таврійсько-
го державного агротехнологічного університету.

Стосовно другого питання слово мав В. Т. Надикто, про-
ректор з наукової роботи, який доповів про зміст Положен-
ня «Про раду молодих вчених і студентів ТДАТУ». Розгля-
нуте Положення отримало повну підтримку з боку членів 
трудового колективу.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в рам-
ках роботи конференції відбулися вибори з числа праців-
ників навчального закладу до складу Вченої ради універ-
ситету за поданням структурних підрозділів. Також було 
обрано склад делегації від ТДАТУ на перший Всеукраїн-
ський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми 
власності, який відбудеться 5 червня 2015 р. на базі Київ-
ського національного торговельно-економічного універси-
тету. Конференція трудового колективу пройшла з дотри-
манням процедури та регламенту роботи.

Прес-служба ТДАТУ.

Конференція трудового 
колективу ТДАТУ



3АгротАврія,

травень 2015 р., № 3 (261) конференції

науково-практичній конфе-
ренції професорсько-викла-
дацького складу та аспіран-
тів ТДАТУ за підсумками 
досліджень 2014 року най-
кращими визнано допо-
віді: О. Г. Караєва – к.т.н., 
доцента, завідувача кафедри 
СХМ; В. П. Кувачова – к.т.н., 
доцентаа кафедри МВЗ;  
М. Є. Сердюк – к.с.-г.н., до-
цента кафедри рослинни-
цтва; О. О. Марушкіної – 
аспіранта кафедри екології 
та охорони навколишнього 
середовища; Н. О. Шквирі 
– к.е.н., доцента кафедри 
маркетингу; О. О. Яцух 
– к.е.н., доцента, завіду-
вача кафедри «Фінанси і 
кредит»; С. В. Кальченка 
– к.е.н., доцента кафедри 
економічної теорії.

На пленарному засі-
данні науково-технічна 
конференція слухачів 
магістратури та студентів 
ТДАТУ за підсумками 
наукових досліджень 2014 
року були заслухані кращі 
доповіді:

В. Султанової - слухача 
магістратури факультету 
ІКТ, В. Болтянського - 
студента МТФ; М. Лисякова 
- слухача магістратури 
ФЕБ; Р. Котова – студента 
факультету ІКТ, О. Юдіна 
– студента факультету 
АТЕ, В. Лелікова – слухача 
магістратури ЕнФ. 

Досягнення

Загалом за результата-
ми конференції за активну 
участь у її роботі 33 студен-
там та слухачам магістрату-
ри оголошено подяки, а 31 – 
отримають грошові премії.

це наше свято!
Вітаємо переможців II 

туру Всеукраїнського кон-
курсу студентських нау-
кових робіт, нагородже-
них: дипломами I ступеню 
- магістрів факультету ІКТ  
Л. Приступу і М. Стрєл-
кову; II ступеню - ма-
гістра факультету ІКТ  

Поздоровляємо А. Му-
равйова (41 МБ), Н. Шуляк 
(41 МБ) та Ю. Рослякову (11 
МБПР), які стали перемож-
цями і були нагороджені 
дипломом ІІ ступеня за пе-
ремогу у командному залі-
ку ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності «Обладнання 
переробних і харчових ви-
робництв». (фото - диплом)

Бажаємо всім перемож-
цям успіхів у науковій ді-
яльності, наполегливості та 
натхнення!

цина із зайнятим ІІІ 
місцем в обласному етапі 
Всеукраїнської олімпіади з 
програмування та виходом 
в регіональний етап. 

Вітаємо команду студен-
тів ТДАТУ у складі Є. Вару-
ша та Л. Ісаєва, що посіли 
ІІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі професійної май-
стерності «Електромонтаж-
ник–2015», який проходив 
24 квітня на базі Харків-
ського національного тех-
нічного університету сіль-
ського господарства ім. П. 
Василенка. (фото електро-
монтажник)

В. Султанову і магістра 
енергетичного факульте-
ту О. Піхтарь; ІІІ ступе-
ня  - студентку факультету 
ІКТ А. Йолкіну, студентів 
енергетичного факультету  
С. Червонченко і О. Саніну.

Ю. О. ПРУС, начальник НДЧ.

вітаємо!

Також вітаємо команду 
студентів ТДАТУ у складі 
В. Кравченка (31КН), 
Р. Овчаренка (31КН), С. 
Кабанова (32КН) та їх 
керівника ст. викладача 
кафедри інформаційних 
технологій Ю. О. Сіцилі-



крупним планом4 АгротАврія,

травень 2015 р., № 3 (261)

мали цікаву інформацію 
про хід Мелітопольської ви-
звольної операції, дізнали-
ся про подвиги мелітополь-
ців - героїв Другої світової 
війни.

тема Для розДумів

7 травня кафедрою укра-
їнознавства було проведе-
но відеозаняття з обгово-
ренням документального 
фільму «Між Гітлером і Ста-
ліним: Україна у Другій сві-

70-річчя Великої Перемоги: 
пам’ятаємо! перемагаємо!

поля, пов’язаних з війною. 
Захід провів старший ви-
кладач кафедри україноз-
навства, к.і.н. В. В. Михай-
лов. Студенти університету 
відвідали пам’ятники за-
гиблим студентам і викла-
дачам нашого навчального 
закладу Герою Радянсько-
го Союзу Миколі Малю-
зі, героям-підпільникам та 
меморіальний комплекс 
«Братське кладовище». Під 
час екскурсії студенти отри-

Основний акцент при 
складанні плану захо-
дів, присвячених цим да-
там, було зроблено на те, 
щоб приділити максималь-
ну увагу ветеранам та гід-
но вшанувати пам'ять заги-
блих воїнів. 

Дорогами війни

6 травня кафедрою 
українознавства було ор-
ганізовано екскурсію до 
пам’ятних місць Меліто-

Цього року згідно з Указом 
Президента Петра 
Порошенка в Україні 
відзначаються дві знаменні 
дати: 8 травня - День пам'яті 
та примирення і 9 травня - 
70-річчя Перемоги над  
нацизмом у Другій світовій 
війні. Символом пам’яті 
жертв Другої світової війни 
для українського народу, 
як і для європейського 
суспільства, став червоний 
мак.
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товій війні» режисера Свя-
тослава Новицького. Події, 
висвітлені у цьому фільмі, 
дуже зворушили студент-
ську публіку. Після пере-
гляду та обговорення філь-
му вони подякували за нову, 
цікаву форму організації та 
проведення відеозаняття. 

Окрім цього, кафедрою 
була організована вистав-
ка композицій з квітів, при-
свячена пам’яті загиблим в 
роки війни і тих, хто сьогод-
ні ціною свого життя боро-
нить нашу свободу.

вогниК Для ветеранів та 
Концерт пам’яті 

Цього ж дня, як і кож-
ного року, ветеранів війни і 
труда університету було за-
прошено до їдальні, де для 
них були накриті святко-
ві столи. Вони згадували в 
черговий раз про страшні 
події війни, раділи зустрічі, 
яка влаштовується для них, 
на жаль, всього двічі на рік. 
Але і від цього на серці у 
кожного ставало тепліше. 
Вони слухали пісні воєнних 
років, самі підспівували. Ці 
зворушливі зустрічі завжди 
відбуваються зі сльозами на 
очах. 

Після цього заходу в 
ЦКіД силами колективів 
художньої самодіяльності 
було організовано концерт-
ну програму. Святковий 
концерт розпочався гімном 
України і вшануванням 
пам'яті загиблих хвилиною 
мовчання.

З вітаннями та словами 
щирої подяки звернувся до 
всіх присутніх ректор уні-
верситету, професор Воло-
димир Кюрчев. Він корот-
ко висвітив сторінки жахіть 
Другої світової війни, які 
стали відомі сучасній істо-
рії. Зі сцени в честь присут-

мітинг  
у День примирення 

8 травня в університеті 
відбувся урочистий мітинг. 
Згідно сучасним історич-
ним даним, українці вия-
вилися нацією, яка більше 
за інших постраждала в тій 
кровопролитній війні, про 
що в своєму зверненні від-
значив ректор університе-
ту  В. М. Кюрчев. Він також 
закликав вічно пам’ятати і 
шанувати людей, які відда-
ли свої життя для того, щоб 
ми могли вільно і щасливо 
жити.  

Наша країна і сьогодні 
також страждає від зовніш-
ньої агресії. Як і 70 років 
тому, зараз на фронті вою-
ють і мелітопольці, що ма-
ють безпосереднє відношен-
ня до ТДАТУ. Один з них 
- учасник АТО, доцент кафе-
дри економічної теорії Олег 
Плаксін. Від хвилювання 

під час виступу він навіть 
не зміг закінчити свою про-
мову.

Впродовж мітингу співа-
ли пісні, декламували ві-
рші, і це надавало особли-
ву урочистість святковому 
заходу. 

Хвилиною мовчання при- 
сутні вшанували пам'ять 
загиблих. До стели, на якій 
викарбувані прізвища тих 
студентів і викладачів на-
шого закладу, які воюва-
ли і загинули на фронті, і 
до бюсту Герою Радянсько-
го Союзу Миколи Малюги, 
випускника нашого ВНЗ, 
було покладено квіти - та-

ким чином нинішнє поко-
ління студентів показало, 
що пам'ятає і шанує подви-
ги своїх попередників. 

На закінчення прозву-
чала пісня про Велику Пе-
ремогу, і у небо полетіли 
жовто-блакитні кульки як 
символ миру і єдності нашо-
го народу.

Ювілей перемоги

9 травня викладачі та 
студенти університету взя-
ли участь у міському мі-
тингу-реквієму, який за 
традицією проходить на 
Братському кладовищі. Як 
вшанування пам’яті заги-
блим солдатам до їх могил 
та до Вічного вогню були по-
кладені квіти і гірлянда. У 
парку культури і відпочин-
ку працювали польові кух-
ні, і всі бажаючі спробувати 
солдатської каші. На літній 
естраді відбувся великий 
святковий концерт «Вогонь 
пам'яті».

Нехай День Перемоги буде вічною пам’яттю про безсмер-
тний подвиг мільйонів людей на благо нашої Батьківщини. 
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам! Честь і слава жи-
вим героям!

ніх ветеранів і на згадку про 
тих, хто не повернувся з тієї 
страшної війни, лунали ві-
рші, пісні, виконувались 
хореографічні номери та те-
атральні постановки. 
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пам’ять про колишнього ректора Георгія Гулівера живе

Екологи ТДАТУ відвідали Запорізьку АЕС
2 квітня 2015 р. в рамках проведення навчальної практики 
з «радіобіології та радіоекології» студенти іі курсу 
спеціальності Екологія, охорона навколишнього се-
редовища та збалансоване природокористування під 
керівництвом асистента о. г. Антоновського відвідали 
Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). 

Під час навчальної екскурсії студенти ознайомились з 
історією, структурою та особливостями роботи ЗАЕС, а та-
кож отримали вичерпні відповіді на всі запитання. Най-
більшу зацікавленість у студентів викликало знайомство 
з пультом управління реактора в навчально-тренувально-
му центрі АЕС. 

З гарним настроєм та морем позитивних емоцій екскур-
сійна група повернулася з такого цікавого практичного за-
няття. Отримані знання і враження допоможуть студентам 
у майбутньому стати справжніми висококваліфікованими 
та конкурентоспроможними фахівцями, адже побачене на 
власні очі завжди корисніше «сухої» теорії.

О. Г. Антоновський, асистент кафедри   ЕОНС.

ля демобілізації з поранен-
ням в 1943 році реевакував і 
знову очолив інститут в Ме-
літополі, брав участь у від-
новленні навчальних кор-
пусів, кафедр, лабораторій, 
житлового фонду, за що був 
нагороджений орденом Тру-
дового Червоного Прапора.

У зв'язку з направлен-
ням на навчання до Київ-
ського державного універ-

6 травня виконалось 110 
років з дня народження од-
ного з перших керівників 
нашого навчального за-
кладу георгія Федотовича 
гулівера (1905-1978 рр.).

Георгій Федотович очо-
лював наш ВНЗ в довоєнний 
і післявоєнний час. З люто-
го 1937 по 1939 він керував 
заводом-ВТНЗ, а з 1939 року 
по 1942 рік очолював інсти-
тут механізації сільського 
господарства з робфаком і 
навчальним господарством. 
Під його керівництвом три-
вали подальше розширен-
ня, становлення і розвиток 
інституту, завершилося бу-
дівництво навчального кор-
пусу № 1.

Георгій Федотович орга-
нізував і керував евакуаці-
єю навчального закладу в 
1941 році в Ашхабад. З 1942 
по 1943 роки перебував у ла-
вах Радянської Армії. А піс-

ситету Георгій Федотович в 
1951 році був звільнений від 
обов'язків директора. 

Добре ім'я Георгія Федо-
товича досі пам'ятають у 
нашому закладі. На честь 
ювілейної дати від дня на-
родження Г. Ф. Гулівера 
керівництво університету 
вшанували його пам’ять по-
кладанням квітів на Алеї 
пам’яті біля його портрету. 

Наукова бібліотека уні-
верситету на честь цієї по-
дії презентувала віртуальну 
виставку серії «Життєвий 
шлях на освітянській ниві».  

Світлана ТУРЧИНА,  
начальник РВВ «Агротаврія».
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в рамках декади 
іноземних мов 27 квітня 
в тДАтУ відбулася прес-
конференція «Experience of 
participating in US exchange 
programs /Досвід участі в 
американських програмах 
обміну».

Проректор з НПР та між-
народної діяльності, к.т.н., 
доцент А. О. Рижков, який 
був учасником програми 
Фулбрайт у 2013 році, по-
ділився корисною інфор-
мацією, цікавими спосте-
реженнями і власними 
враженнями, отриманими 
під час стажування, відпо-
вів на питання. Найціка-
вішим для аудиторії стали 
особливості організації на-
вчання студентів в універ-
ситетах США та реалії аме-

Учасник програми Fulbright  
з ТДАТУ дав прес-конференцію
риканського життя.

Андрій Олександрович 
наголосив, що сьогодні пе-
ред студентами та молоди-
ми дослідниками України 
відкриті численні можли-
вості участі у міжнародних 
програмах обміну і стати їх 
учасником цілком реально. 

- Для цього необхідно 
бути мотивованим, стави-
ти перед собою серйозні цілі 
щодо науково-дослідної ді-
яльності й знати інозем-
ні мови і випробувати свої 
сили у міжнародних проек-
тах та програмах. Досвід, 
який ви отримаєте завдяки 
участі у таких програмах, 

Студентам презентували новинки іншомовної 
спецлітератури

тить ваш внутрішній світ і 
допоможе змінити Україну 
на краще.

Світлана ТУРЧИНА, 
 начальник РВВ «Агротаврія».

є неоціненним і обов’язково 
сприятиме вашій успіш-
ній кар’єрі та професійному 
розвитку. До того ж перебу-
вання в іншій країні збага-

у пригоді студентам і дозволять їм 
краще підготуватися до практичних 
занять та раціонально організувати 
свою самостійну роботу.

Ресурсний центр кафедри інозем-
них мов відкритий для всіх бажаю-
чих вивчати та вдосконалювати свої 
знання з іноземних мов.

С. П. ШЕВЧЕНКО,  
ст. викладач кафедри іноземних мов.

науковців.
Наявні у Центрі двомовні словни-

ки допоможуть з перекладом англій-
ською, німецькою, французькою, іс-
панською, польською та латинською 
мовами. Центр також пропонує елек-
тронні словники, мультимедійні кур-
си для вивчення іноземних мов, ен-
циклопедії, художні та навчальні 
фільми. Електронні ресурси стануть 

У рамках декади іноземних мов 28 
квітня відбулася презентація оновле-
них матеріалів ресурсного центру ка-
федри іноземних мов. Студентам та 
співробітникам тДАтУ було  
запропоновано ознайомитися  
з новинками іншомовної літератури 
різних напрямків.

Ресурсний центр кафедри має зна-
чну кількість методичної літератури 
англійською, німецькою та французь-
кою мовами. Це навчально-методичні 
комплекси відомих європейських ви-
давництв, граматичні довідники, фа-
хова література. Є в центрі й художня 
література англійською мовою різних 
жанрів. Матеріали з країнознавства 
можуть стати корисними для студен-
тів під час підготовки до практичних 
занять з іноземних мов, а також допо-
могти тим, хто збирається у подорож 
за кордон. Ресурсний центр має періо-
дичні видання та корисні джерела для 
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нім. Також студенти розда-
вали емблеми «Я люблю фа-
культет АТЕ» і всі бажаючи 
мали нагоду передбачити 
своє майбутнє за допомогою 
веселої скриньки побажань 

З днем народження, ате! 

ву факультету за прекрас-
ний день, який розбавив 
сірі будні, та побажати їм 
завжди залишатися такими 
ж веселими та активними. 

Брейн-ринг з вихованцями школи-інтернату
ту висловило свою подяку 
студентам факультету АТЕ 
за плідну співпрацю та ак-
тивну позицію, яка спри-
яє вихованню молодого по-
коління в дусі соціальної 
відповідальності, патріо-
тизму, духовності та форму-
ванню пізнавальної актив-
ності.

Хочеться подякувати 
студентам факультету АТЕ 
Корольовій Наталі (12 ЕК), 
Кольцову Руслану (11 ОП), 
Цецульниковій Анастасії 
(21 ХТІ) і Генсицькому Мак-
симу (41 ЕК) за організацію 
та проведення даного захо-
ду.

Е. С. ФАЗИЛОВА,  
заст. декана з ОВР.

В результаті підрахунків 
балів І місце посіли «Інте-
лектуали», ІІ місце - «Еру-
дити». Командам були вру-
чені грамоти та призи, а 
вболівальникам - солодощі.

Керівництво інтерна-

була: «А я ж казав!» Веду-
чі між турами провели ве-
селі танцювальні масовки 
з учасниками та вболіваль-
никами, щоб школярі зня-
ли напруження і відчули 
себе впевненіше.

14 травня студрадою фа-
культету агротехнологій та 
екології тДАтУ та заступ-
ником декана з овр Фази-
ловою Е. С. була проведена 
інтелектуальна гра «Брейн-
ринг» в Мелітопольській 
школі-інтернаті № 1.

У грі взяли участь дві  
команди - «Ерудити» та «Ін-
телектуали». Протягом гри 
команда «Інтелектуали» 
йшла попереду, показавши 
тим самим свою кмітливість 
і винахідливість у відповід-
ях на каверзні питання, але 
і друга команда не набагато 
відставала від своїх супер-
ників. Ключовою фразою 
учасників команди «Еруди-
ти», яка запам’яталась всім, 

22 квітня вже в восьмий раз 
факультет агротехнологій 
та екології урочисто 
відзначає свій день  
народження! 

Щоб свято пройшло ве-
село і урочисто, студент-
ська рада факультету орга-
нізувала на великій перерві 
для студентів цікаву розва-
жальну програму. Креатив-
ні ведучі Руслан Кольцов 
(11 ОП) та Ксенія Зінов'єва 
(11 ЕК) провели веселі кон-
курси. Студенти факульте-
ту мали нагоду проявити 
свою кмітливість та твор-
чі таланти. Такі конкурси, 
як «П'ятка - ніс» виявили, 
наскільки студенти швид-
кі та спостережливі, а та-
нець з повітряними куля-
ми підняв настрій не тільки 
учасникам, а і всім присут-

та передбачень. Цікаві кон-
курси та душевна атмосфе-
ра свята подарували всім 
гарний настрій. 

Хочеться подякувати 
всьому студентському акти-
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Квест «Ми любимо Україну!»
більше наці-
ональностей, 
які населя-
ють Меліто-
поль, розпо-
відати вірші 
Шевченка, а 
також при-
гадати рік 
заснуван-
ня парку ім. 
М. Горько-
го. Не див-
лячись на те, 
що відстань 
між стан-
ціями була 
немалень-
кою, коман-

ди успішно виконували свої 
завдання і стрімко рухали-
ся до фінішу.

Наприкінці гри за підра-
хунком балів команда на-
шого університету «Ребята 
из ТГАТУ» посіла ІІІ міс-
це, розділивши перемогу з  
командою МДПУ.

Дякуємо всім учасникам 
за активну участь у заході 
та бажаємо успіхів!

Світлана ТУРЧИНА,  
начальник РВВ «Агротаврія».

дьорому настрої!
А 15 травня універси-

тетська команда «Ребя-
та из ТГАТУ» взяла актив-
ну участь у міському квесті 
«Добрая 7-я» в числі 8 ко-
манд з навчальних закладів 
Мелітополя.

Отримавши завдання, 
кожна команда «ринулась 
у бій». Їм доводилося розга-
дувати головоломки, ребуси 
на станціях, які були роз-
ташовані у таємних місцях 
міста, згадати як можна 

команда енергетичного фа-
культету; номінацію «Най-
згуртованіші» - команда 
факультету АТЕ; «Найеман-
сипованіші» були гравці 
факультету ІКТ; а «Найве-
селіші» - механіки. Перше 
ж місце посіла команда фа-
культету економіки та біз-
несу.

Вітаємо усіх перемож-
ців і студентську раду уні-
верситету з успішним про-
веденням заходу і бажаємо 
бути завжди у веселому, ба-

6 травня на території парку  
ім. М. горького відбувся 
патріотичний квест  
«Ми любимо Україну!»,  
в якому взяли участь 
усі п’ять факультетів 
університету. Захід було 
ініційовано студентським 
активом тДАтУ. 

Кожна команда мала 
свій образ та назву. Учас-
ники із захопленням зма-
галися, виборюючи титул 
найрозумніших, найкміт-
ливіших, найактивніших. 
Але одним з головних умов 
при цьому змаганні є добре 
орієнтування на місцевості, 
знати майже кожен куточок 
нашого міста, а у даному ви-
падку – парку. Маршрут, за 
яким відбувалася гра, охо-
плював найрізноманітніші 
його місця. 

Учасники відвідали 10 
локацій, де їм довелося 
виконувати різноманітні 
завдання, серед яких були 
і фотографування з гербом, 
і швидке поїдання бу-
бликів, і танці, і зйомка 
відеоролика на патріотичну 
тему тощо.

По закінченню квес-
ту відбулось нагороджен-
ня учасників. Номінацію 
«Найерудованіші» здобула 
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Презентація підприємств AGROFUSION

науково-практичний семінар «Птахівництво – новинки галузі» 

вали питання про можливі 
вакансії, рівень заробітної 
платні у компанії, забез-
печеність господарств тех-
нікою, можливість профе-
сійного росту, необхідність 
знання іноземної мови 
тощо. Особливі запитан-
ня випускників стосува-
лись порядку проходження 
практики на підприємствах 
групи компаній, посадових 
обов’язків інженерних ка-
дрів та можливого працев-
лаштування.

Бажаючі отримали анке-
ти, які вони мають заповни-
ти та направити на адресу 
компанії, після чого пред-
ставники агрохолдингу 
проведуть телефонні спів-
бесіди із претендентами на 
працевлаштування на ва-
кантні робочі місця інжене-
рів-механіків, а потім і пер-
сональні зустрічі.

годуванні цієї птиці з при-
сутніми товаровиробника-
ми.  

Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».

лабораторію на 600 голів пе-
репелів. 

Наприкінці учасники се-
мінару взяли участь в обго-
воренні існуючих проблем 
та питань при утриманні та 

збереженість 
молодняку. 

Завіду-
вач кафе-
дри к.т.н., до-
цент Радмила 
Скляр висту-
пила перед 
присутніми з доповіддю на 
тему «Механізовані тех-
нології утримання перепе-
лів різних статевовікових 
груп». Потім було проведе-
но екскурсію в кафедральну 

З привітальним словом 
виступив ректор ТДАТУ, 
професор В. М. Кюрчев. Він 
побажав присутнім товаро-
виробникам продукції пе-
репільництва успіхів в їх 
нелегкій справі та добробу-
ту їх сім’ям.  

За час існування через ла-
бораторію пройшло більше 
тисячі голів птиці. На сьо-
годнішній день досягнуті 
високі продуктивні показ-
ники перепелів та висока 

з вирощування розсади, два 
заводи з переробки томатів 
загальною потужністю 500 
тис. тонн томатів на сезон. 
Має власну зареєстровану 
торговельну марку «ІНА-
ГРО».

У підборі кадрів компа-
нія орієнтується на особисті 
та професійні якості, ціле-
спрямованість і компетент-
ність кандидата на робо-
ту. Тому після презентації 
компанії відбулась додатко-
ва співбесіда представників 
компанії із студентами, що 
мають інтерес до майбут-
нього працевлаштування 
у компанії та проходженні 
там виробничої практики.

З великою зацікавленіс-
тю студенти ознайомились з 
виробництвом продукції на 
цих підприємствах від мо-
менту вирощування розса-
ди до переробки томатів.

Студенти активно зада-

провела презентацію 
підприємств, ознайомила 
майбутніх випускників 
з повним товаро-
виробничим циклом.

AGROFUSION – це 18 
тис. га зрошуваних земель 
в Миколаївскій та Херсон-
ській областях, два сучас-
них тепличних комплекси 

29 квітня у тДАтУ відбулася 
зустріч студентів ііі-V 
курсів МтФ з представ-
никами групи компаній 
«Агрофьюжн» – лідера у 
виробництві томатної па-
сти на українському ринку. 
Представляла студентам 
цей агрохолдинг спеціаліст 
з підготовки персоналу 
Катерина Пісарева. вона 

24 квітня на кафедрі «технічні системи 
технологій тваринництва» відбувся науково-
практичний семінар на тему «Птахівництво –  
новинки галузі», присвячений дворіччю 
відкриття на кафедрі лабораторії перепелів. 
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29 квітня науко-
ва бібліотека прове-
ла семінар-практикум 
для бібліотек коледжів 
таврійського ДАтУ 
«Сучасні тенденції в 
забезпеченні освітньої та 
просвітницької діяльності 
бібліотек коледжів».

Крім завідуючих бі-
бліотек коледжів ТДА-
ТУ, на семінарі були при-
сутні колеги та студенти 
Мелітопольського учили-
ща культури. На семіна-
рі-практикумі були ви-
світлені питання щодо 
національно-патріотичного 
виховання студентської 
молоді; створення елек-
тронної бібліотеки; освіт- 
ньо-інформаційні ресур-
си: пошук та використан-
ня; нові форми і жанри бі-

Семінар-практикум  
в допомогу 
бібліотекарям

23 квітня - доленосна для світової літератури дата. У цей 
день народились такі видатні письменники, як Моріс Дрю-
он, володимир Набоков, Андрій Курков, григорій тютюн-
ник, а також померли такі літературні велетні, як Мігель 
де Сервантес Сааведра, вільям Шекспір, інка гарсіласо де 
ла вега, Михайло Коцюбинський. тому природно, що саме 
цей день, за пропозицією Міжнародної Асоціації книгови-
давництв, був обраний генеральною конференцією ЮНЕ-
СКо всесвітнім днем книги. 

ми, автограф-сесії тощо.
До цієї дати наукова бі-

бліотека презентувала стен-
дову акцію «Будь україн-
цем! Читай українською», 
яка проводиться на під-
тримку української куль-
тури і української книги 
та виховання студентства 
на кращих зразках україн-
ського слова. 

На стенді серед найпопу-
лярніших зразків худож-
ньої класичної та сучас-
ної української літератури 
представлено твори меліто-
польських авторів. Приєм-
но відзначити той факт, що 
виставка викликала у сту-
дентів та викладачів неаби-
який інтерес.

Світлана ТУРЧИНА, 
 начальник РВВ «Агротаврія».

Починаючи з 1995 р., 23 
квітня майже у 200 країнах 
світу святкується Всесвіт-
ній день книги і авторсько-
го права. Символічно день 
23 квітня також був обра-
ний завдяки традиції свят-
кування Дня книги у Ка-
талонії, де у День святого 
Георга дарували троянду 
за кожну куплену книжку. 
Цього дня також прийнято 
було дарувати книгу близь-
ким - тим, кого любиш.

Своїм святом цей день 
вважають автори, видавці, 
вчителі, бібліотекарі та всі, 
хто причетний до книжко-
вої справи. Усюди організо-
вуються цікаві акції, книж-
кові ярмарки, виставки, 
презентації, голосні читан-
ня, зустрічі з письменника-

бліографічних посібників; 
краєзнавча складова біблі-
отечно-бібліографічного 
обслуговування; нові фор-
ми роботи освітянських бі-
бліотек. 

Метою семінару було 
надання практичної до-
помоги бібліотекарям 
об’єднання з вищезазна-
чених питань. Досвідом 
роботи ділились зі свої-
ми колегами провідні фа-
хівці наукової бібліотеки. 
В ході семінару було орга-
нізовано «круглий стіл», 
підготовлено і надано ме-
тодичні та бібліографіч-
ні матеріали для бібліоте-
карів об’єднання. Колеги 
ділилися своїми ідеями, 
надбаннями, методами та 
формами роботи, планами 
і засобами їх втілення.

Будь українцем! 
Читай українською! 
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Гарні жарти до перемоги доведуть

Всі на «Гуморфест-2015»!
Фестиваль гумору «гуморфест-02015» - це чотири сезонні 
кубки: весняний (квітень, м. Мелітополь), Літній (червень, 
м. Запоріжжя), осінній (жовтень, м. Бердянськ) та Зимовий 
(грудень, м. Запоріжжя). в них візьмуть участь 
гумористичні колективи вНЗ Запорізької області.

пом, адже більшість членів 
журі відмзначили нашу ко-
манду як кращу. Бажаємо 
подальших успіхів та на-
тхнення!

Прес-служба ТДАТУ

Тільки десята бала розділи-
ла команди ТДАТУ (ІІ міс-
це) і МДПУ (І місце).

Щиро вітаємо команду 
КВН ТДАТУ «Хорошая ко-
манда» з блискучим висту-

вже відбувся 29 квітня на 
базі МДПУ. В ньому взяли 
участь чотири команди – 
переможці зональних ета-
пів: ТДАТУ, МДПУ, ЗНТУ 
та ПАТ «Запоріжтрасфор-
матор».

За результатами конкур-
су найкращими команда-
ми журі визнало команди 
ТДАТУ «Хорошая коман-
да» та МДПУ «Чисто слу-
чайно», які з великим від-
ривом за кількістю балів 
обіграли своїх конкурентів. 

На кожному етапі визна-
чатиметься чемпіон та ві-
це-чемпіон кубку, який ма-
тиме змогу взяти участь у 
Зимовому кубку, де і ви-
значиться переможець «Гу-
морфесту-2015». Формат 
виступів добре знайомий 
поціновувачам гумору. На 
кожному етапі буде три кон-
курси: «Візитка», «Капітан-
ський конкурс» («біатлон» 
або «БРІЗ») та «Домашнє за-
вдання». 

Весняний кубок КВК 

команди представляли ав-
торські жарти, вигадували 
кумедні назви до запропо-
нованих малюнків і дару-
вали позитив своїм уболі-
вальникам. І ось настав час 
підбити підсумки гри. На 
одностайну думку журі та 
уболівальників, кращими 
стали економісти - «Хороша 
команда», яка у березні ста-
ла переможцем півфіналу 
Мелітопольської відкритої 
Ліги КВК, а у квітні в рам-
ках обласного конкурсу па-
тріотичного спрямування 
«Гуморфест» посіла почесне 
ІІ місце.

Друге місце дісталося ко-
манді енергетичного фа-
культету «Плюс на Мінус», 
а «бронзу» отримали «Усю-
ди-буду».

Вітаємо переможців і дя-
куємо усім командам за 
море добрих позитивних 
емоцій!

Світлана Турчина, 
начальник РВВ «Агротаврія»

голуба, що заважає снайпе-
ру виконувати свою справу. 
Хлопці з «Плюс на Мінус» 
(ЕнФ) спроектували на 
одне з місцевих ПТУ систе-
му розподілу за допомогою 
чарівної шапки, як у книзі 
про Гаррі Поттера. А гумо-
ристи з «Усюди-буду» (ІКТ) 
навіть примудрилися залу-
чити до гри своїх виклада-
чів, і це, звичайно ж, спра-
вило фурор.

На суд вимогливого журі 

Команда факультету АТЕ 
«П’ятий корпус» у своєму 
привітанні розсмішила гля-
дачів мініатюрою про лю-
дину, що заважає пасажи-
рам їздити в громадському 
транспорті. Щоб не бачи-
ти цін в супермаркетах і не 
лякатися цифр у цінниках 
хлопці з «Доброї команди» 
(ФЕБ) надягали темні оку-
ляри. Механіки з команди 
«Тіпо4кі» підкорили зал, 
зобразивши наполегливого 

Найбажаніше свято гумо-
ру для студентів є КвК. 
тому 13 квітня у глядацько-
му залі ЦКіД, як-то кажуть, 
яблуку ніде було впасти. тут 
зібралися уболівальники 
п’яти факультетів, щоб 
підтримати свої команди.

Участь у гумористичному 
змаганні взяли команди від 
кожного факультету. Жар-
тували над всілякими про-
блемами, а їх зараз досхочу. 
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«Софіївські зорі Таврії - 2015» хореографічного дуету 
«Дзеркало», кер. Лук’я-
ненко І. А. (ТДАТУ);

солістів вокальної сту-
дії «Колаж», кер. Козинець  
О. А. (ТДАТУ);

учасників молодіжної 
студії «СМС», кер. Лисенко 
Н. І. (ТДАТУ);

музичну студію «Ака-
демія», кер. Кірчев В. М. 
(ТДАТУ);

студентського музичного 
театру «Крок уперед», кер. 
Безрукова М. Л. (Василів-
ський коледж) та ін.

Вітаємо переможців! Ба-
жаємо нашому фестивалю 
подальшого професійного 
росту!

Світлана ТУРЧИНА,  
начальник РВВ «Агротаврія». 

Олеся ДАНИЛЮК,  
прес-служба ТДАТУ.

переможців з врученням їм 
дипломів і грамот, а також 
визначило учасників на-
ступних етапів фестивалю: 
регіонального, заключного 
та гала-концерту, що відбу-
деться у м. Умань на базі Со-
фіївському парку.

Переможці обласного 
етапу Всеукраїнського фес-
тивалю художньої творчос-
ті «Софіївські зорі Таврії 
- 2015» були в кожному із 
навчальних закладів. Осо-
бливо хотілось би відзначи-
ти професійні виступи:

колективу сучасного тан- 
цю «Світлана», кер. Лук’я-
ненко І. А. (ТДАТУ);

народного ансамблю тан- 
цю «Юність», кер. Лук’я-
ненко І. А. (ТДАТУ);

академічний (академіч-
ний вокал, академічний хо-
ровий спів, академічна му-
зика, оркестри, академічна 
хореографія, театр, худож-
нє читання).

Виконання концертних 
номерів оцінювалося за де-
сятибальною системою, яка 
включала: художній рівень 
репертуару; майстерність 
виконання; сценічну куль-
туру; костюми; масовість.

В обласному етапі фести-
валю взяли участь: ТДАТУ 
та його Мелітопольський, 
Василівський, Ногайський, 
Оріхівський і Бердянський 
коледжі. Журі переглянуло 
82 номери творчих колекти-
вів учасників обласного ета-
пу фестивалю і визначило 

28-29 квітня на базі тДА-
тУ відбувся обласний етап 
всеукраїнського фестива-
лю художньої творчості се-
ред колективів аграрних ви-
щих навчальних закладів 
«Софіївські зорі таврії - 
2015». 

Цього року фестиваль 
проводився за такими жан-
рами (піджанрами): 

естрадно-молодіжний (су- 
часна пісня та музика, ав-
торська пісня, сучасна хоре-
ографія);

фольклорно-етнографіч-
ний (народні звичаї та обря-
ди, ансамблі пісні і танцю, 
гуртовий спів, солоспів, му-
зикування, народні танці, 
народні промисли);

10 питань. Майже дві го-
дини напруженого проти-
стояння визначили ліде-
рів: «Антіблонд» і «Нерпи». 
А вже «перестрілка» вия-
вила найсильніших - цього 
року кубок забрали студен-
ти ТДАТУ з команди «Нер-
пи з Байкалу». Друге міс-
це у чемпіонів студентської 
ліги - збірної МДПУ «Анті-
блонд». 

Обидві команди отрима-
ли солодкі призи за пере-
могу. Ще один торт в цьо-
му році дістався не команді, 
що зайняла третє місце, а 
кращій шкільній збірній 
-«Південному парку».  

Світлана ТУРЧИНА,  
начальник РВВ «Агротаврія».

Студенти тДАтУ в черго-
вий раз виграли голов-
ну битву умів року і за-
воювали Кубок мера в 
молодіжній розвиваючій грі 
«інтелектуальне казино». 
Заповітна статуетка цьо-
го року у команди «Нерпи з 
Байкалу».

Фінальна гра сезону 
2014-2015 за традицією про-
ходила в стінах Палацу ди-
тячої та юнацької творчості. 
13 травня за перемогу спере-
чалися 10 команд - по п’ять 
найсильніших шкільної та 
студентської ліг.

За словами ведучого гри 
Андрія Могили, коман-
ди витримали три бої по 

Джек-пот  
«Інтелектуального казино» 
зірвала команда ТДАТУ
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«Дай кров - врятуй життя»

«серце до серця» 
- дітям допомога
З 1 по 30 квітня студенти 
та викладачі університету 
традиційно взяли участь 
у щорічній всеукраїнській 
благодійній акції «Серце 
до серця».

Під час проведення 
благодійної акції відбув-
ся суспільний збір коштів 
до закупівлі обладнан-
ня для відділення реані-
мації дитячої обласної лі-
карні.

У акції взяли участь 
всі факультети універси-
тету. Найактивнішими 
були студенти енергетич-
ного факультету, яких 
нагороджено грамотою 
за активну участь у акції 
«Серце до серця». Спіль-
ними зусиллями всіх сту-
дентів було зібрано 918,2 
грн. Керівник волонтер-
ського проекту «Твори 
добро, Україна» – Окса-
на Лавченко, а координа-
тором проекту у ТДАТУ 
виступив студент ІІ курсу 
факультету інженерії та 
комп’ютерних технологій 
Іван Кондаков.

Ми щиро дякуємо усім 
небайдужим за участь у 
акції та сподіваємось, що 
найближчим часом дитя-
ча обласна лікарня отри-
має обладнання, що допо-
може вилікувати хворих 
дітей.

Олеся ДАНИЛЮК, 
 прес-служба ТДАТУ.

студенти тдату – активні учасники 
акції «Зробимо україну чистою - 2015»
25 квітня студенти тДАтУ за ініціативи комітету 
студентської ради університету взяли активну участь 
у V щорічній всеукраїнській соціально-екологічній акції 
«Зробимо Україну чистою – 2015» за підтримки управління 
молоді та спорту Мелітопольської міської ради. 

тя, за що їм було оголошено 
подяку. Найоригінальніше 
сміття (килим) знайшов сту-
дент факультету ІКТ Ста-
ніслав Десятов. Студент-
ська молодь не залишилася 
байдужою і до озеленення 
лісопарку, тому було поса-
джено «Дерево миру». 

Дякуємо всім, хто взяв 
участь у акції! Сподіваємо-
ся, що ця ініціатива буде 
сприяти більш дбайливо-
му ставленню людей до на-
вколишнього середовища та 
зробить світ кращим.

Прес-служба ТДАТУ.

ного стану планети. Тому 
студенти активно боролися 
за чистоту довкілля. 

Після закінчення ак-
ції виявилося, що студен-
ти факультету інженерії та 
комп’ютерних технологій 
зібрали більше за всіх сміт-

Півсотні студентів з 
усіх факультетів в лісо-
парку збирали та виноси-
ли сміття. Учасників акції 
об’єднувало бажання зро-
бити своє місто ще кращим, 
чистішим, зробити свій вне-
сок у поліпшення екологіч-

кров. 20 травня в акції взяли участь 25 сту-
дентів. 

Головний лікар Станції переливання 
крові Наталія Шульга зазначила, що сту-
денти ТДАТУ - одні з самих активних доно-
рів. Щорічно в Мелітополі донорами стають 
близько 7 тис. чоловік. Завдяки їм необхід-
ні запаси крові щодня поповнюються. А 
студенти ТДАТУ створили на Станції пере-
ливання власний банк крові.

Світлана ТУРЧИНА,  
начальник РВВ «Агротаврія».

Для студентів нашого університету вже 
стало традицією щорічно давати кров, 
щоб допомогти людям, які цього потре-
бують. Перша акція донорства крові була 
організована і проведена навесні 2010 року, 
поштовхом до якої стала трагедія, що тра-
пилася з одним із студентів.

Зараз така акція проходить в ТДАТУ дві-
чі на рік - восени та навесні. Молоді люди 
відповідально підходять до питання донор-
ства та добровільно і безкоштовно дають 
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кубок ректора з волейболу 
залишився вдома

16 травня на кафедрі фізвиховання і 
спорту відбувся і кубок ректора тдату 
з волейболу. у змаганнях взяли участь 5 
команд – тдату, МдПу, Мелітопольський 
коледж тдату, МдПек та команда ве-
теранів волейболу м. Мелітополя. Збір-
ну тдату представляли студентами всіх 
факультетів: денис коропацький (капітан 
команди), ярослав солоха, денис сули-
менко, владислав Беккауер, Євгеній По-
хвалітов та сергій Бачурський.

у фіналі за перемогу боролися збір-

Студрада ТДАТУ – переможець обласного молодіжного форуму 

СПорт

зації «Союз ділової аграр-
ної молоді України» і при 
цій організації Всеукраїн-
ського фонду ділової аграр-
ної молоді стосовно розви-
тку соціально-навчальних 
інфраструктур та покра-
щення конкурентоздатнос-
ті ділової аграрної молоді на 
ринку праці «Фонду ділової 
аграрної молоді України» і 
виборола ІІ місце. Найбільш 
активні делегації універси-
тетів області отримали від-
повідні сертифікати. 

Прес-служба ТДАТУ.

Миколайовича. Учасників 
форуму вітали голова Запо-
різької ОДА Г. В. Самардак 
та голова Запорізької облра-
ди В. І. Межейко.

Найкращі проекти, за 
попереднім відбором всьо-
го шість (1 - з ТДАТУ, 3 - 
з БДПУ, 2 з - ЗІЕІТ), були 
презентовані в роботі сек-
ції «Молодь і суспільство. 
Від соціальної ініціативи до 
дієвих кроків». Голова сту-
дради ТДАТУ Ірина Жмак 
представила соціальний 
проект «Створення моло-
діжної громадської органі-

20 травня в м. Запоріжжя 
відбувся грандіозний об-
ласний молодіжний фо-
рум «Соціальна мобілізація 
молоді для збережен-
ня єдності та розвит-
ку Запорізького краю». У 
форумі взяли участь вНЗ 
області. 

ТДАТУ представляла де-
легація студактиву: Ірина 
Жмак, Юлія Бєлєва, Вікто-
рія Агамірова, Анастасія 
Крутікова під керівництвом 
помічника ректора універ-
ситету Грицаєнка Ігоря 

на тдату та команда ветеранів. коман-
да університету здобула перемогу і стала 
володарем кубку. іі місце у ветеранів во-
лейболу, ііі місце – у команди МдПу.

вітаємо переможців!

кубок ректора з баскетболу 
– у команди МтФ

в боротьбі за іі кубок ректора тдату 
з баскетболу, що відбулася 23 квітня на 
кафедрі фізичного виховання і спорту п 
взяли участь команди МтФ, енФ та збір-
на команда факультетів ате, ікт та ФеБ. 
За підсумками гри перемогу здобула ко-
манда МтФ, іі місце посіла збірна коман-
да факультетів, ііі місце – команда енФ. 
ректор тдату, д.т.н., професор кюрчев 
в. М. вручив команді-переможниці пере-
хідний кубок, команди-призери отримали 
почесні грамоти.

нові здобутки наших 
борців

З 27 по 30 квітня в м. івано-Фран-
ківськ проходив чемпіонат україни з віль-
ної боротьби серед юніорів, в якому взя-
ли участь команди з усіх регіонів україни 
(понад 400 учасників). Честь Запорізької 
області відстоювали всього 4 спортсмени 
- всі вихованці дЮсШ-1 Мелітополя, які 
займаються на базі спортклубу тдату.

студент енФ Георгій Хассай завоював 
ііі місце у категорії 74 кг (в його вазі було 

49 учасників), отримавши п’ять перемог 
за день і увійшовши до складу юніорської 
збірної україни з вільної боротьби, яка в 
червні буде готуватися до молодіжного 
чемпіонату Європи та світу.

крім того, з 6 по 9 квітня в Харкові 
відбувся чемпіонат україни з вільної бо-
ротьби серед чоловіків, на якому норма-
тив майстра спорту україни виконав сту-
дент МтФ Єгор Мурадьян. Підготували 
спортсменів тренери валентин русанов і 
Михайло Зайцев.

вітаємо наших спортсменів та їх тре-
нерів з почесними перемогами та бажає-
мо нових досягнень!

Олеся ДАНИЛЮК, прес-служба ТДАТУ.
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ДЕНЬ НАУКИ 
ВІДЗНАЧИЛИ 

УРОЧИСТО
15 травня відбулося урочисте засідання вченої ради 
університету з нагоди Дня науки. На збори були запрошені 
керівництво Мелітополя та Мелітопольського району, знані 
керівники найкращих сільськогосподарських підприємств 
регіону. 

Шановні колеги! 
Щиро вітаємо вас з днем науки! Безумов-

но, це свято всіх, хто вносить свій вклад у 
розвиток вітчизняної та світової науки – від 
студента та аспіранта до іменитого вченого. 
нехай високий професіоналізм наших на-
уковців, їх творче натхнення та відданість 
справі примножують славу української на-

уки та сприяють зростанню іміджу україни у світі. Бажаємо 
вам міцного здоров’я, незгасної творчої енергії, успіхів, бла-
гополуччя, оптимізму, миру та злагоди вашим сім’ям! нових 
вам відкриттів, неперевершених звершень задля добробуту 
українського народу, в ім’я процвітання україни! 

Ректорат, профком.

так тримати!
колективу тдату в осо-

бі ректора, професора во-
лодимира кюрчева від 
виконавчого комітету Ме-
літопольської міської ради 
оголошено Подяку за ак-
тивну громадську позицію 
щодо вшанування подвигу 
ветеранів з нагоди відзна-
чення 70-річчя великої Пе-
ремоги та активну суттєву 
участь у телевізійному ма-
рафоні «Пам’ять».

здоров’я, творчої наснаги та 
успіхів у цій нелегкій, але 
так потрібній людям праці.

Продовжив засідання 
проректор з наукової робо-
ти, д.т.н., професор, член-
кореспондент НААН Укра-
їни В. Т. Надикто. Він 
виступав з доповіддю «Нау-
ка в ТДАТУ – аграрному ви-
робництву», в якій презен-
тував присутнім розробки 
НДІ університету, які впро-
ваджені в багатьох сіль-
ськогосподарських підпри-
ємствах регіону – зокрема, в 
ТОВ «Фрідом Фарм Терра», 
ДПДГ «Відродження», ТОВ 
«Агрофірма «Мир», СБК 
«Дружба» та в НВЦ ТДАТУ. 

Так, були присутні С. А. 
Мінько – секретар Мелі-
топольської міської ради, 
О. А. Мангул – голова Ме-
літопольської РДА, О. М. 
Мордик – голова Меліто-
польської районної ради, 
М. В. Данченко – началь-
ник управління АПР Мелі-
топольської РДА, Г. В. Но-
віков – голова Аграрного 
союзу України, директор 
ПП «Аскон», В. М. Масала-
бов – голова СБК «Дружба», 
М. П. Бандура – директор 
ТОВ «Агросервіс».

Відкрив засідання рек-
тор університету, д.т.н., про-

фесор В. М. Кюрчев, який 
привітав присутніх з про-
фесійним святом, побажав 

Гості в своїх виступах на-
голосили на великому зна-
ченні інтеграції науки і ви-
робництва, підкреслили 
виняткову важливість по-
стійної співпраці науковців 
ТДАТУ з сільськогосподар-
ськими товаровиробниками 
та вказали на необхідність 
укріплення цих зв’язків з 
метою підвищення рівня 
ефективності сільськогос-
подарського виробництва в 
регіоні.

В. М. Кюрчев вручив 
премії студентам універ-
ситету, які прийняли ак-
тивну участь у цьогоріч-
ній науковій конференції. 
На завершення Вчена рада 
привітала Володимира Ми-
колайовича із присвоєнням 
йому вченого ступеня докто-
ра технічних наук.

Вітаємо всіх науковців з 
Днем науки та зичимо кож-
ному з вас нових творчих 
злетів! 

Ю. О. ПРУС, 
начальник НДЧ.


